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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THỦ ĐỨC
ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUẬN THỦ ĐỨC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2017/QĐ-UBND

Thủ Đức, ngày 16 tháng 01 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
về việc bãi bỏ văn bản

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THỦ ĐỨC
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm
2015;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm
pháp luật
Theo đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp quận Thủ Đức tại Tờ trình số 60/TTrTP ngày 16 tháng 01 năm 2017,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bãi bỏ 09 (chín) văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân quận
Thủ Đức ban hành có nội dung không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành
(theo Danh mục đính kèm).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 07 (bảy) ngày kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Trưởng
phòng Tư pháp, Trưởng phòng Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan
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và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường thuộc quận chịu trách nhiệm thi hành Quyết
định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đặng Nguyễn Thanh Minh

DANH MỤC
Văn bản quy phạm pháp luật bị bãi bỏ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND
Ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức)

STT

1

2

3

Tên loại
văn bản

Quyết định

Quyết định

Quyết định

Số, ký hiệu; ngày,
tháng, năm ban hành
văn bản

Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do bãi bỏ

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt Không còn phù hợp với Điều 4, Thông
1721/2007/QĐ-UBND động của Trung tâm Y tế dự phòng tư 37/2016/TT-BYT ngày 25/10/2016.
quận Thủ Đức
ngày 09/8/2007
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02/2009/QĐ-UBND
ngày 10/02/2009

Không còn phù hợp với Điều 1, Quyết
V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt
định
40/2011/QĐ-UBND
ngày
động của Ban Bồi thường giải phóng
16/6/2011; Căn cứ pháp lý ban hành đã
mặt bằng quận Thủ Đức
ƠQ
hết hiệu lực
y

07/2009/QĐ-UBND
ngày 03/3/2009

Không còn phù hợp với Khoản 1, Điều
7 Nghị định 37/2014/NĐ-CP ngày
05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ
chức các cơ quan chuyên môn thuộc
Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã,
V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt thành phố thuộc tỉnh; Điều 9, Điều 10
động của phòng Nội vụ quận Thủ Đức Thông tư 15/2014/TT-BNV ngày
31/10/2014; Quyết định 22/2016/QĐUBND ngày 27/6/2016 của UBND
Thành phố ban hành quy chế (mẫu) về
tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ
thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện.
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16/2009/QĐ-UBND
ngày 05/5/2009

V/v đổi tên Văn phòng Hội đồng nhân
dân - Uỷ ban nhân dân thành Văn
phòng Uỷ ban nhân dân quận Thủ Đức

09/2010/QĐ-UBND
ngày 08/7/2010

Không còn phù hợp với Khoản 2, Điều
7 Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày
05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ
chức các cơ quan chuyên môn thuộc
Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã,
Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt thành phố thuộc tỉnh; Điều 4, Điều 5 Q
o>
động của Phòng Tư pháp quận Thủ Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT- N
Q
Đức
BTP-BNV ngày 22/12/2014; Quyết B
định
10/2016/QĐ-UBND
ngày
05/4/2016 của UBND Thành phố ban /S
hành quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt õ>>
2
động của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban Lo
nhân dân quận - huyện.
CTQ

Quyết định

19/2010/QĐ-UBND
ngày 01/9/2010

Không còn phù hợp với Khoản 4, Điều
7 Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày
05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ
V/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt chức các cơ quan chuyên môn thuộc
động của Phòng Tài nguyên và Môi Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã,
trường quận Thủ Đức
thành phố thuộc tỉnh; Điều 4, Điều 5
Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLTBTNMT-BNV ngày 28/8/2014.

Quyết định

05/2011/QĐ-UBND
ngày 01/6/2011

V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt Không còn phù hợp với tình hình thực
tiễn tại địa phương.
động của Bệnh viện quận Thủ Đức

Quyết định

Quyết định

Không còn đối tượng điều chỉnh
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Quyết định

Quyết định

06/2012/QĐ-UBND
ngày 12/12/2012

Ban hành Quy chế văn hóa công sở tại Không còn phù hợp với tình hình thực
tiễn tại đơn vị.
Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức

04/2012/QĐ-UBND
ngày 27/6/2012

Ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý
và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy
phạm pháp luật trên địa bàn quận Thủ
Đức

On

Không còn phù hợp với Luật ban hành
văn bản quy phạm pháp luật 2015;
Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày
14/5/2016.
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